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Coleoptera uit het aangrenzend gebied, welke in Everts'

'Coleoptera Neerlandica' (incl. vervolgen) nog niet

vermeld zijn, benevens opmerkingen

omtrent reeds bekende soorten
door

A. RECLAIRE en P. VANDERWIEL
(Hilversum, Amsterdam, Sept. 1946)

In onderstaand overzicht geven wij een opsomming van de soorten

welke nog niet in ons land gevonden zijn, doch wel in het aan-
grenzend gebied. Vermoedelijk zou deze lijst nog wel met een
aantal soorten vermeerderd kunnen worden, doch werden niet alle

bronnen door ons nagegaan daar, tengevolge van de oorlog de
buitenlandse literatuur te moeilijk toegankelijk is.

Wat de Engelse fauna betreft komen in Engeland (inclusief

Schotland en Ierland) ruim 550 soorten voor welke in ons land

ontbreken, hiervan zijn ongeveer 270 soorten wel in de 'Coleoptera

Neerlandica' beschreven, doch aldaar niet uit Engeland vermeld.

Hier zijn deze 270 soorten echter niet opgenomen, aangezien zij

toch reeds elders in het aangrenzend gebied gevonden waren.
Een volledige beschrijving van de naverwante soorten te geven

zou ons stuk te lang maken ; meestal geven wij slechts op aan
welke soort of soorten zij verwant zijn, benevens enkele kenmerken
en zo mogelijk opgaven betreffende verblijfplaats.

Afkortingen.

B = Bombus, Faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland und der

Nordmark, herausgegeben vom Verein für naturwissenschaftliche Heimatforschung
(im R. D. F.). Hamburg.

H 1 = A. Horion, Nachtrag zu Fauna Germanica. Die Käfer des deut-

schen Reiches von Edmund Reitter. 1935.

H 2 == A. Horion, Faunistik der deutschen Käfer. Bd. I : Adephaga-Cara-
boidea. 1941.

F = W. W. F o wl e r, The Coleoptera of the British Islands, I—V, 1887—91.
F VI = W. W. Fowler, H. St. J. D o n i s t h o r p e, The Coleoptera

of the British Islands, Supplement, 1913.

J = N. H. Joy, A Practical Handbook of British Beetles. 1932.

A L ^ H. St. J. Do n i s t h o r p e, Annotated List of the additions to the

British Coleoptera Fauna, 1931.W= A. Winkler, Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae.

1924—32.
E. M. —Ent. Monthly Mag.

Cicindela. Dat C.-soorten soms tijdelijk in een voor hen ongewone omgeving
kimnen voorkomen, ver van hun eigenlijk verbreidingsgebied, is ook in ons land
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gebleken. Men denke aan het optreden van C. maritima Dej. op opgespoten
zandterreinen b.v. bij Rotterdam en van C. trisignata Dej. o.a. bij Hoek van
Holland. Deze, een meer zuidelijke soort, behoort zeer zeker niet tot onze fauna,

gene is inlands, echter is zijn biotoop tot de laatste duinenrij beperkt. Beide
soorten hebben zich op de genoemde vindplaatsen niet kunnen handhaven. H 2

maakt op het tijdelijk voorkomen van C. -soorten opmerkzaam. C. silvicola Dej.

is in de middenduitse gebergten (o.a. in Hessen en het Rijnland) naar het

schijnt eerst sedert weinige tientallen jaren binnengedrongen, of, na lange jaren

verdwenen te zijn, wederom verschenen. Als betrekkelijk dicht bij de Nederlandse
grens gelegen vindplaatsen noemt hij o.a. het Laubachdal bij Koblenz (1925)
en de Hildener Heide, aldaar sinds 1929 niet teruggevonden. C. arenaria Fuessl.

ssp. arenaria Fuessl. is in Juni 1917 op de Rijnoever bij Ludwigshafen waar-
genomen, schijnt aldaar echter verdwenen te zijn. Van C. a. ssp. viennensis

Schrk. zijn in de 20e eeuw verschillende vindplaatsen in de Mark Brandenburg
bekend geworden, alwaar de soort schijnbaar in de 19e eeuw geheel verdwenen
was. C. hybrida L. ssp. riparia Dej. is in de Elzas in 1914 en 1920 tot in de

buurt van Straatsburg gevonden.
Leistus montanus Stph. Verwant aan lulvibarbis Dej., smaller, vooral het

halsschild. N. Wales, N. Engeland, Schotland, Ierland, zeldzaam, in bergstreken

(J 327 ; F I 13). Het voorkomen van de f. typ. in Duitschland is volgens H 2

dubieus.

Eurynebria complanata L. Grote, lichtgeel gekleurde soort. Z. W. Engeland,
Z. Wales, Ierland. Op zandige kusten onder aanspoelsel enz., zeer lokaal, bij

Swansea veelvuldig voorkomend. (J 327 ; F. I 15)

Nebria Gyllenhali Schönh. (+ v. rufescens Stroem en v. Balbii Bon.). Smal-
ler dan brevicollis F. In bergstreken niet zeldzaam, doch lokaal, rivieroevers en
vochtige plaatsen onder stenen. Wales, N. Engeland, Schotland, Ierland (J 327 ;

F I 15). Volgens H 2 komt in Duitsland alleen de ssp. Gyllenhali in het hoog-
gebergte voor.

Pelophila borealis Pk. Onder stenen in de zon snel rondlopend aan oevers
van meren en plassen, verspreid in Schotland en Ierland en. plaatselijk niet zeld-

zaam. (} 326; F I 16). Komt volgens H 2 niet in Duitsland voor.

Notiophilus pusillus Waterh. Deze is eerst sinds betrekkelijlc korte tijd uit

Nederland bekend. Iets dergelijks meldt H 2 voor Duitsland. S c h i 1 s k y noemt
in 1909 N. p. uit Beieren en Nassau en thans, na ruim 30 jaren, zijn talrijke

vindplaatsen uit geheel Duitsland bekend ! Echter schrijft H 2 in een voetnoot
o.a. : .Beim Vergleich südeuropäischer Stücke (Korsika, H. Wagner leg.)

mit deutschen Stücken kommen mir grosse Bedenken, ob die Stücke identisch

sind, d.h. ob es sich wirklich um eine Art handelt. Die Stücke von Korsika
entsprechen den Beschreibungen von pusillus (Fld. -Streifen viel feiner punktiert

als bei aquaticus, kleiner usw.), während die deutschen Stücke mir vielfach so
vorkommen, als ob es sich um aberrante aquaticus (mit 2 Praeapikal-Porenpunk-
ten) oder aberrante palustris (mit dunklen Schienen) handle. Vielleicht handelt
es sich bei den deutschen Stücken (bes. aus Norddeutschi.) um bigeminus
Thoms ' —Einej gründliche Revision der Gattung No-
tiophilus ist eine der dringendsten Aufgaben der deut-
schen Carabiden-Systematik.'

N. hypocrita Putz. ^) Aangaande deze merkt H 2 op, dat de faunistische ge-

schiedenis nog opmerkelijker is dan bij pusillus, want tot ca. 1900 wordt de soort

in het geheel niet in de lokale fauna's vermeld. Iets dergelijks dus als bij ons.

Nu komt in Midden-Duitsland (b.v. Hildesheim) ook N. laticollis Chd. voor,

doch in een voetnoot schrijft hij : 'Die systematische Trennung der beiden Arten
laticollis und hypocrita ist noch recht unsicher. Auch nach den Angaben von
Spaeth 1899 ist es mir nicht möglich die Arten mit Sicherheit zu unterschei-
den Dom i. 1. : Ich halte die Tiere von Wärmestellen (z.B. in Thüringen)
alle für laticollis, die von Gebirgen und Heidegegenden für hypocrita. Bei uns
fehlen zwischen der EHibener Heide (hypocrita) und Weissenfeis (laticollis)

Tiere mit chagrinierten Flügeldecken vollständig, woraus ich auf 2 gute Arten

1) Volgens Col. Cat. (Cziki 1929) Curt.
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schliesse. —Danach könnten noch viele der oben angeführten Angaben für

hypocrita (b.v. noemt hij Winningen in het Rijnland) auf laticollis bezogen
werden.'

N. quadripunctatus Dej. H 2 heeft uit Duitsland nog geen juist gedetermi-

neerd ex. gezien. De zogen. q. behoorden alle tot N. biguttatus L. a. pseudo-
quadripunctatus Everts. Daarentegen houdt hij exx. uit Westvlaanderen (1916)

wel degelijk voor q. Hij geeft de onderscheiding van b. aan, die hoofdzakelijk

in de vorm -van het halsschild ligt, dat bij q. naar achteren veel minder ver-

smald is en de zijden voor de bijna rechte achterhoeken zijn bijna niet uitgerand.

Elaphrus lapponicus Gyll. Verwant aan uliginosus F., zeer veranderlijk in

kleur : groenachtig, blauwachtig, koperrood tot donker brons. Zeldzaam in berg-

achtige streken, in nat mos langs beken. N. Engeland, N. 6 O. Schotland.

(J 328 ; F I 18)

Dyschirius lucidus Putz. ^) is o.a. bij Frankfort (Schwanheimer Sand) in

aantal verzameld in 1932. (H 2)

Bembidion vircns Gyll. Zeer verwant aan prasinum Dfts., Ie sprietlid echter

geheel zwart. W. Schotland, zeer lokaal, in aantal gevonden aan 'de kust van
Loch Maree, Ross-shire. (J 338; F VI 11) niet in Duitsland. (H 2)

B. dalmatinum Dej. ssp. latintun Net. is in Engeland (Ginningham en Lough-
ton) waargenomen. (G. Me Kechnie Jawis, E. M. 68(1932) 134)

B. Andreae dissolutum Hellen is van Hamburg, Lübeck en Mecklenburg be-

kend, ook Engeland. (H 2)

Tachys piceus Edm. is in New Forest in veenmos ontdekt. (T. H. Edmonds,
E. M. 70(1934), 7—9)

T. Walkcrianus Shp. Verwant aan parvulus Dej., breder en gewelfder. In

het voorjaar in nat mos langs riviertjes, ook in Sphagnum in bosseni ; Hants,

Surrey. (J 334 ; A L 8) Volgens H 2 ook o.a. bij Fontainebleau gevonden.

Trechus subnotatus Dej. Donker gekleurd met geelachtige naadrand, schou-

dervlek en vlek voor het uiteinde der dekschilden. Een ex. uit graspol gezeefd

Shaldon, Devon (J 344; F VI 12). Alle opgaven uit Duitsland zijn volgens

H 2 fout. Volgens hem uit de Balkan en Griekenland.

T. fulvus Dej. Licht geel of roodachtig geel, dekschilden met brede en diepe

strepen, ook aan de zijden. Zandige plaatsen aan de kust, lokaal, doch soms
in aantal ; ook onder grote stenen en aan rivieroevers ; Ventnor, Eiland Wight,
N. Wales enz., Schotland en Ierland. (J 343 ; F I 127). Volgens H 2 een west-

europees-atlantische soort.

Patrobus septentnonis Dej. Gevleugeld, groter dan excavatus Pk. ; roodgeel

gekleurd met donkerder halsschild en kop. In bergachtige streken van Schot-

land, N. Engeland en Z. Ierland, zeer lokaal, verspreid doch niet gewoon (J 353 ;

FI 130). H 2 kent de f. type alleen voor Duitsland uit de 'Ostmark'.

P. s. var. relictus Ner. et Wagn. is o.a. uit Mecklenburg (omgeving Schwe-
rin) bekend. (H 2)

P. assimilis Chd. Ongevleugeld, verwant aan excavatus Pk., iets kleiner, hals-

schild smaller aan de basis. In bergachtige districten, N. Engeland, Schotland

en Ierland ; lokaal doch tamelijk verspreid. (J 354 ; F I 130) In Duitsland spora-

disch in 'Hochmooren' en in het gebied der postglaciale eindmorenen gevonden,

o.a. bij Hamburg en Mecklenburg. (H 2) Misschien ook bij ons te vinden, op
plekken, waar b.v. Agonurn Munsteri Heil. is aangetroffen.

Harpalus cuprcus Dej. Aan smaragdinus Dfts. verwant, iets groter, groen tot

brons, weinig glanzend. Eiland Wight, Kent, zeldzaam. (J 351 ; FI 51) Ook
uit Lotharingen (o.a. omgeving van Metz) gemeld (H 2).

H. politus Dej. is bij Ehrhorn gevonden (teste Hubenthal). (W. Knorr,
B Tan. 1938)

H. Sharpi Joy. Verwant aan distinctus Dej., 3e tussenruimte der dekschilden

met 3 stippen ; minder gewelfd ; scutellairstreep weinig of niet langer dan het

Ie sprietlid (bij distinctus Dej. : 3e tussenruimte zonder stippen, gewelfder, scutel-

lair-streep langer dan het Ie sprietlid). Engeland, Schotland en Z. Ierland,

gewoon. (J 355)

^) Door Everts m C.N. Ill op blz. 14 in een voetnoot vermeld.
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Scybalicus oblongiusculus Dej. Habitus van Harpalus (Ophonus) , donker
rood gekleurd, geelachtig behaard, dekschilden met sterke strepen, tussenruimten

bestippeld. Onder stenen, bij Portland en omgeving in enig aantal gevonden ;

2 exx. bij Lulworth onder stenen aan de kust; Ringstead (Cambridge). (J 348 ;

F I 55 ; F VI 205}
Amara alpina Pk. Verwant aan conoexhiscnla Mrsh., doch veel smaller en

kleiner, dekschilden dikwijls donker rood met brede donkere naad. Schotland,

zeer zeldzaam. (J 362; F I 71) Niet in Duitsland (H 2)

Pterostichus adstrictus Eschz. [vitreus Dej.). Aan oblangopunctatus F. ver-

want, donkerder gekleurd, halsschild breder dan lang, dekschilden met fijnere

strepen. In bergdistricten ; Wales, N. Engeland, Schotland en Ierland, lokaal

doch ver verspreid. (J. 363 ; F I 63)
Platyderus ruficollis Mrsh. Het genus PI. is zeer verwant aan Calathus ; P. r.

is slank, vlak, bruinrood of roodachtig, halsschild steeds donker rood, sprieten

donker rood, dekschilden breder dan halsschild. Zandige of kalkhoudende gron-

den ; onder stenen, dorre bladeren, mos enz. Engeland en O. Ierland, zeldzaam.

(J 366 ; FI 59) Het voorkomen in E>uitsland is onzeker. (H 2)

Laemostenus complanatus Dej. Verwant aan terricola Hbst., iets smaller, dek-

schilden meer parallel. Zandige plaatsen bij de kust, in graanschuren, onder zak-

ken ; Engeland, Z. Schotland en Ierland, lokaal, doch verspreid, door de handel

verbreid (Gibraltar, Valparaiso, Zuid-Australië en bij de havens van N. Zee-
land). (J 565; F VI 8)

Agonum Sahlbcrgi Chd. Verwant aan criceti Pnz. en ó-punctatus L. : strepen

op de dekschilden zonder stippels, 3e tussenruimte met 3 stippen ; bronskleurig,

onderzijde zwart. Op de oevers van de Clyde bij Glasgow, zeldzaam. (J 367 ;

F I 86)
Dromius insignis Luc. (vectensis Rye). Aan sigma Rossi verwant, doch ro-

buster en breder, sprieten korter en breder. Zandige kusten en rivieroevers,

tussen dorre bladeren, in aanspoelsel en onder stenen ; Z. Engeland, zeldzaam.

(J 373 : F I 144)

Bidessus delicatulus Schaum, bij ons nog niet gevonden, is volgens H 2 zó

klein, dat hij door de mazen der meeste door de coleopterologen gebruikte water-

netten slipt. Hij leeft in grint en zand, vooral van stromend water, vaak ook
in poeltjes aan de rand van beken en rivieren. OmB. d. te vangen moet men
met behulp van stenen op dergel. plekken een soort vijvertje maken, men wacht
dan af totdat het water in deze vijvertjes helder is geworden, dan kan men
evtl. de torretjes zien zwemmen of op de steentjes klimmen, men kan ze dan b.v.

met een theezeefje vangen. Ook Helmiden kan men op deze wijze bemachtigen.

B. hamulatus Gyll. Deze zeer variabele soort is in Mecklenburg en Holstein

gevonden. (H 2)

Deroncctes canariensis Bed., bekend van de Kanarische eilanden, is merkwaar-
digerwijze ook op de Hebriden gevonden. (G. H. Har r i s o n, E. M. 72(1936),
51—53)

D. borealis Gyll. Verwant aan septentrionalis Gyll., achterhoeken van het

halsschild scherpe rechte hoeken (bij s. onduidelijk, iets afgerond), groter dan
s. In Engeland, Schotland en Ierland, lokaal, in stromend water, soms in staand

water. (J 265). In Duitsland in Beieren. (H 2)

D, septentrionalis Gyll. Verwant aan Sanmarki Shlb., langer en gewelfder,

dekschilden langer, de donkere strepen minder ineenvloeiend. In stromend water,

Engeland, Schotland en Ierland, lokaal. (J 265 ; F I 177) In Duitsland o.a. in

het Harz-gebergte. (H 2)

Agabus biguttatus Ol. Groter dan guttatus Pk., glanzend zwart, tamelijk vlak,

dekschilden ieder met 2 lichte smalle vlekken. In stromend water, Engeland,

Schotland, N. en Z. Ierland, lokaal, doch wijd verbreid. (J 278 ; F I 190) Vol-
gens H 2 is de f. typ. niet in Duitsland gevonden.

A. Solieri Aubé. Verwant aan bipustulatus L., halsschild aan de basis niet

uitgerand, zijlijn van het halsschild enigszins hoekig met de zijlijn van de dek-

schilden (bij b. halsschild aan de basis licht uitgerand, zijlijn halsschild en dek-

schilden in één vlucht verlopend). N. Wales, N. Engeland, Schotland en Ier-

land, lokaal. (J 276 ; F I 197)
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A. clypealis Thms. is in Holstein (1912 —1920) in enige exx. gevonden. (H 2)

A. arctjcus Pk. Verwant aan Stürmt Gyll., lang ovaal, tamelijk smal, weinig

gewelfd, dof. Een noordelijke soort, verspreiding : N. Europa en arktisch Sibe-

rië tot N. Amerika. N. Engeland, Schotland, N. en O. Ierland, lokaal. (J. 277 ;

F I 195)
Gyrinus opacus Shlb. Schotland en Ierland, zeer verbreid, doch zeldzaam

(J 256 ; F VI 215). Niet in Duitsland gevonden. (H 2)

Ochthebius metallcscens Rosh. v. Poweri Rye. Zeer klein (1 mm), pekzwart,

halsschild tot 2/3 van de zijkant uitgesneden. Seaton, Devonshire (1 ex.), Chesil

Bank, Weymouth (verscheidene exx.). (J 297 ; F 1 246)

O. subintegcr Muls. v. LcjoUsi Mis. Verwant aan marinus Pk., zijden der

dekschilden naar achteren gezaagd, bijna parallel-zijdig (bij m. zijden niet ge-

zaagd en duidelijk afgerond). In kleine poeltjes met zeewater aan de kust, zeer

lokaal, doch in enig aantal gevonden. Engeland, W. en Z. Schotland, Ierland.

(J 296 ; F VI 34)
Hclophorus villosus Dfts., in Zevenburgen ontdekt, is ook in Nassau en bij

Höchst a. M. gevonden. (Hl)
H. diffinis Shp. Zeer verwant aan ai[inis Mrsh. : ogen iets meer uitpuilend,

halsschild fijner bestippeld, poten bijna wit. Hants, Kent, zeer zeldzaam. (J 294)
Cercyon aquatilis Donisth. gelijkt oppervlakkig op marinus Thms. Hij is in

Windsor Forest in een wilgenmoeras gevonden. (H. Donisthorpe, E. M.
68(1932), 129)

Phosphuga subrotundata Leach. Verwant aan atrafa L., schijf van het hals-

schild fijner en oppervlakkiger bestippeld dan aan de zijden, iets groter. Eiland

Man, N. en W. Schotland, lokaal en zeldzaam, in Ierland verspreid en gewoon.

(J 463 ; F III 53)
Liedes cinnamomea Pnz. v. anglica Rye. Kortere en minder parallele dek-

schilden ; habitus van lucens Fairm., doch halsschild in het midden breder. Z.
Engeland, zeer zeldzaam, onder beuken en eiken. (J 548 ; F VI 86)

L. stenocoryphe Joy. Van calcarata Er. en Triepkei Schmdt. te onderschei-

den door de rechtafgeknotte basis van het halsschild, smaller eindlid der sprieten

en de sterkere bestippeling der dekschilden. Oxon en Inverness, zeer zeldzaam.

(J 548; F VI 341)

L. macropus Rye. Gelijkt op kleine exx. van calcarata Er., helder roodgeel,

stippelrijen op dekschilden grover, 's Avonds gesleept en achter dennenschors,

Z.O. Engeland, zeer zeldzaam. (J 546; F III 32)

L. lunicoUis Rye. Verwant aein calcarata Er., zijkanten en achterhoeken van
het halsschild zeer afgerond, kleinere stippels in de langsrijen op de dekschilden.

's Avonds gesleept, in aanspoelsel enz. In Engeland, zeer zeldzaam. (J. 548;
F III 34)

L. litura Stph. v. maculicollis Rye. Naadstreep en zijden van de dekschilden

pekbruin. Engeland, Schotland, N. en O. Ierland, lokaal. (J 547)

L. badia Strm. v. similata Rye. Groter dan de typische vorm, lichter ge-

kleurd ; 4e streep op de dekschilden gegolfd, 's Avonds gesleept bij Croydon ;

in Engeland lokaal. (J 547 ; F III 29)
Agathidium rhinoceros Shp. Verwant aan nigcinum Strm., duidelijker bestip-

peld, met diepere naadstreep ; sprieten krachtiger ; kleur pekbruin tot zwart,

poten donker roodbruin. Onder schors van dode dennen enz., in de herfst. N.O.
Schotland, zeer zeldzaam. (J 552 ; F III 19)

Aglyptinus agathidioides Blair. Zeer klein (1 mm), ovaal, zeer hooggewelfd ;

pekzwart, zijden en achterrand van het halsschild geelachtig ; onderzijde, epi-

pleuren, sprieten en poten geelachtig; sprieten 11 -ledig, tarsen 3-ledig. In kor-

hoendernest. Herts, zeer zeldzaam. (J. 552 ; A L 40)
Euthia formicetorum Reitt. Geheel roodgeel, kop met grote ogen, sprieten

naar uiteinde gebruind ; gewelfd, halsschild sterker bestippeld dan de dekschil-

den. Bij Myrmica en Lasius brunneus en in rottend hout ; Hants, Oxon, Berks,

zeer zeldzaam. (J 479 ; A L 42)

Cephennium Edmondsi Donisth. Verwant aan thoracicum Müll. & Kunze,

sprieüeden 4—7 iets verbreed of bijna vierkant ; 0,8 —0,9 mm. Gezeefd uit fijn

aanspoelsel aan de kust, Devon, zeer zeldzaam. (J 622)
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C. pallida Edm. is eveneens verwant aan fhoracicum, werd in Zuid-Devon
ontdekt bij het uitzeven van grint. (T. H. Edmonds, E. M. 67(1931), 272)

Ncuraphes Hopffgarteni Rtt. is bij Adenau gevonden en zeer zeker verder in

Duitsland verbreid. (H 1)

N. planifrons Blatch. Kop en halsschild roodgeelachtig, dekschilden licht pek-

bruin. sprieten en poten roodgeel. Verwant aan Spacshalli Denny, onder-

scheiden door het brede vlakke voorhoofd en de meer uitpuilende ogen. Onder
schors van beukenstompen en in rottend hout. Hants, Notts, zeer zeldzaam.

(J 480 ; F VI 95)
Stenichnus scutellaris Müll. v. Powcri Fowl. Poten lichtgeel, dekschilden min-

der afgerond dan bij collaris Müll., indrukken halsschild groter en dieper ; spriet-

leden 6 en 7 iets verbreed. Moereissige en vochtige plaatsen : Wimbledon, Birk-

brook (Essex) en Seaton, Devonshire; zeldzaam. (J 481 ; F III 78)

S. Harwoodianus Will. Poten lichtgeel, dekschilden afgerond als bij scutellaris

Müll., indrukken halsschild groter en dieper, sprietleden 6 en 7 bijna vierkant.

In mos bij Luton, Beds; zeer zeldzaam. (J 481 ; A L 41)

S. Barnevillei Rtt. Poten lichtgeel, dekschilden afgerond als bij scutellaris

Müll., indrukken halsschild kleiner en minder diep, sprietleden 6 en 7 verbreed.

In aalscholvernesten en in meeuwennesten ; Scilly-eilanden, zeer zeldzaam. (J 481 ;

F VI 96)

S. Stetti Donisth. is verwant aan pusillus Müll. Hij komt bij mieren {Lasius

Ïuliginosus) voor en zal vermoedelijk in de verzamelingen tussen pusillus staan.

O.a. gevonden te Slapton Ley. (H. Donisthorpe, E. M. 68(1932),
267—268)

Orthoperus mundus Matth. Breed, niet sterk gewelfd, diep zwart, lederachtig,

niet glanzend, ^ mm. Z. Engeland en N.O. Schotland, zeer zeldzaam. (J 576 ;

F III 144)

Ptilium caledonicum Shp. Lang-ovaal, tamelijk glanzend, gewoonlijk vuil-geel

van kleur, soms donkerder. In aantal gevonden onder de schors van een Schotse

den; N.O. Schotland; zeer zeldzaam. (J 575; F III 131)

P. asperum Brit. Lang-ovaal, donker gekleurd, lang grijs behaard. In eek-

hoornnesten en in paddestoelen ; Engeland en W. Schotland ; zeer zeldzaam.

(J 575 ; A L 45)
Ptilium Horioni Rossk. is bij Aken gevonden resp. ontdekt. (H 1)

Ptiliolum Wüsthoffi Rossk. is bij Aken en in het Hohe Venn gevonden resp.

ontdekt. (Hl)
P. subvariolosum Brit, Halsschild met een langsindruk aan beide zijden en

zeer dicht bestippeld. Bij Lasius bcunneus, Berks. (J 575)

Acrotrichis Champiom Matth. (thoracicum Matth.) Smal, gewelfd, donker
kastanjebruin, glanzend, geel behaard. Engeland, Schotland en Ierland ; zeld-

zaam. (J 571 ; F III 116)
À. fratercula Matth. Tamelijk kort en breed, zwart, glanzend met gele beha-

ring. Met slepen verzameld. Z. Engeland, zeldzaam. (J 570; F III 118)

Phyllodrepa grandiloqua Luze. Verwant aan vilis Er., doch groter, slapen iets

gezwollen ; halsschild glanzend, niet gechagrineerd, tasters licht geel. Onder
dennenschors ; N. Engeland, Schotland, O. Ierland ; zeer lokaal. (J 105)

Olophrum Nicholsoni Donisth. Verwant aan ^uscum Grav., lichter gekleurd,

smaller, fijner en ondieper bestippeld. O.a. in enig aantal verzameld door het

uitzeven van dode zeggepollen in moerassig land. O. Engeland, N.O. Schot-

land ; zeer zeldzaam. (J 96; F VI 81)
Arpedium brachypterum Grav. Verwant aan Addata : laatste lid kaaktasters

korter dan voorgaande leedjes, dekschilden zeer kort. In Sphagnum in bergach-

tige districten : Wales, N. Engeland, Schotland, N. en W. Ierland ; niet zeld-

zaam, maar lokaal. (J 102 ; F II 407)
Lesteva monticela Kiesw. {Sharpi Rye). Gelijkt op pubescens Mannh., doch

de bestippeling van de dekschilden veel grover. In mos enz. op drassige plaat-

sen. N.W. Engeland, Schotland, O. en Z. Ierland ; lokaal doch zeldzaam.

(J 98; F II 401 ; F VI 81)

L. luctuosa Fauv. Kop met 2 diepe indrukken ; minder parallel dan longely'

frata Gze. en dichter bestippeld, donker gekleurd. In mos bij een waterval ver-
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zameld, ook onder stenen enz. aan oevers. N. Engeland, Eiland Eigg (Schot-

land), zeer zeldzaam. (J 98 ; F VI 339)
Geodromicus globulicollis Mnnh. Smaller dan plagiatus F., bruinrood gekleurd,

smaller met donkere dekschilden. In mos in bergachtige districten ; Engeland,

N.O. en Z. Schotland, zeldzaam. (J 98 ; F II 400)

Thinobius angusticcps Fauv. {major Fauv.). Kop vierkant, zo breed als het

halsschild ; langer dan de meeste soorten (2 mm), zwart met donker bruine dek-

schilden. N.O. Schotland, zeer zeldzaam. (J 147; F II 391)

Th. bicolor Joy. Veel gelijkend op linearis Kr., breder en minder parallel,

sprieten langer, dekschilden helder geel gekleurd. Op rivieroevers, N.O. Schot-

land, zeer zeldzaam. (J 147 ; F VI 79)

Th. Newbcryi Scheerp. {pallidus Newb.) Zeer smal, vlak, lichtgeel gekleurd,

ook sprieten en poten lichtgeel. Onder stenen op kiezeloevers van rivieren,

voorjaar en herfst ; Cumberland, zeer zeldzaam. (J 147 ; F VI 79)

Th. macrocerus Joy. Sprieten lang, weinig korter dan kop, halsschild en dek-

schilden te zamen, zwart, 5e en 6e sprietlid iets verlengd. 11e lid tweemaal zo
lang als het 10e. In aanspoelsel van een rivier, Dalwhinnie (Schotland). Aan
de oevers van meren en stromen, Z.O. Schotland, zeer zeldzaam. (J 147 ; A L 38)

Trogophloeus Mannerheimi Kolen, is een zuidwesteuropese aan distinctus

Fairm. verwante soort, die ook bij Ahrweiler werd aangetroffen. (H 1)

T. unicolor Shp. Alle sprietleden langwerpig, althans niet verbreed, kop van
achteren ingesnoerd ; zwart, sprieten en poten donkerrood ; vlak, zeer fijn en

dicht bestippeld, dof, dekschilden langer en breder dan het halsschild, 3 mm.
Aan de kust, onder zeewier enz. ; Devon, Hants, Z. Wales, zeer zeldzaam.

(J 142 ; F VI 78)
Bledïus spectabilis Kr. ssp. germanicus Wgn. B.s. is door K r a a t z naar exx.

uit Griekenland beschreven, de Duitse exx. behoren vermoedelijk wel alle tot

de ssp. g., dus wellicht ook Nederlandse. Zie H 1. Hiermede identiek is ver-

moedelijk B. limicola Tottenh. in Engeland o.a. van Deal, Wakering en High-
chffe bekend. (C. E. T o 1 1 e n h a m, E. M. 76(1940), 38—39)

B. praetermissus Will. Verwant aan atricapillus Germ., doffer, breder, iets

groter, donkerder sprieten, dekschilden sterker en dichter bestippeld. Verzameld
aan de kust en in een zandkuil ; Z. Engeland, lokaal, doch in aantal gevonden.

(J 142 ; A L 36)
B. Annae Shp. Verwant aan pallipes Grav., dekschilden korter, sprieten en

poten geheel geel. Op rivieroevers (droge plaatsen) ; Gloucester, N.O. en Z.
Schotland, zeer zeldzaam. (J 144 ; F VI 72)

B. filipes Shp. Eveneens verwant aan pallipes Grav., schenen en tarsen slanker,

tarseri langer, sprietleden 3—11 zwart, poten geel, halsschild niet verbreed, naar

de basis versmald. Aan de stranden, O. Engeland, zeer lokaal. (J 143 ; F VI 72)

Msdon pectjniventris Donisth. is in Zuid-Devon gevonden in de nabijheid van
de kust. (H. Donisth or pe, E. M. 68 (1932). 252—253)

M. Hütheri Hubth., bij München ontdekt, is ook bij Dusseldorp gevonden.

(H 1)

Scopaeus rubidus Muls. Kleiner en smaller dan sulcicollis Stph., lichter ge-

kleurd ; dof, kop en halsschild opvallend bestippeld. Onder stenen op droge plaat-

sen nabij de zee; Devon, zeer zeldzaam. (J 136; F II 311)

Sc. abbreviatus Muls. Rey is volgens H 1 sp. pr. en niet = sulcicollis Stph.,

komt in Westeuropa voor en is o.a. in Engeland gevonden. Zie ook T. H.

Edmonds, die hem bij het uitzeven van oevergrint te Slapton vond. (E. M.
68 (1932), 206—209)

Sc. gracilipes Edm. is verwant aan sulcicollis Stph. Deze nieuwe soort is

bij Charmouth en Bridport gevonden. (T. H. Edmonds, E. M. 69 (1933), 8)

Lathrobium punctatum Zett. Verwant aan fovulum Stph., doch duidelijk smal-

ler en gewelfder. N. Engeland, Z. Schotland, N. en Z. Ierland, lokaal. (J 132 ;

F II 301)

L. angustatum Boisd. Zwart, dekschilden helder rood, van alle verwanten

onderscheiden door de lange slanke sprieten, alle sprietleden langer dan breed.

Op moerassige plaatsen, in mos, plantenafval enz. ; Z. Engeland, zeer lokaal.

(J 133 ; F II 300)
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Leptacinus intermedius Donisth. is in het Windsor Forest ontdekt. Verwant
aan bathychms Gyll. (H. Do n i s t h o r p e, E. M. 72 (1936), 269—270)

Actobius ytenensis Shp. Verwant aan signaticornis M. & R., doch breder, in

gedaante meer gelijkend op cinerascens Grav. ; sprieten donker gekleurd, het

laatste lid geel. In Sphagnum, New Forest, Harts, Berks ; zeldzaam. (J 126 ;

A L 34)
Philonthus jurgans Tottenh. is verwant aan varians Pk., hij is op verschillen-

de plaatsen in Engeland gevonden en ook uit Duitsland bekend (Hessen, Nas-
sau). (C. E. Tottenham, E. M. 73 (1937), 176—179)

Ph. nigriventris Ths. Verwant aan cephalotes Grav., kleiner en meer zwart

gekleurd, poten donkerder, dekschilden dichter en dieper bestippeld. In dode

vogels en zoogdieren, onder gemaaid gras enz. ; Engeland, N.O. en Z. Schot-

land, zeer lokaal en zeldzaam. (J 120 ; F II 268)

Ph. furcifcr Renkonen, beschreven uit Finland, is ook te Killarney (Engeland)

gevonden. (C. E. T o 1 1 e n h a m, E. M. 75(1939), 201)

Ph. (Gabrius) Bishopi Shp. Een smalle zwarte soort, basis der sprieten don-

ker gekleurd, poten geel ; de smalste soort van het subgenus Gabrius. In aan-

spoelsel enz., zeldzaam ; Engeland, Schotland en Ierland, lokaal. (J 116 ; F II 66)

Ph. scoticus Joy. Van de verwante soorten te onderscheiden door de sterk

verbrede sprietleden ; de twee stippen op het voorhoofd dicht bijeen geplaatst,

dekschilden zeer grof bestippeld. September, zeer zeldzaam ; in de bergdistricten

van N.O. Schotland. (J 119; A L 33)

Cafius cicatricosus Ér. Groot (10 —13 mm), dekschilden gewoonlijk lichter

gekleurd dan kop en halsschild, achterlijf donker roodbruin ; kop groot, breder dan

het halsschild. Aan de zeekust, onder zeewier enz. ; Z. Engeland, zeer lokaal,

plaatselijk echter niet zeldzaam. (J 115; F V 281)

C. fucicola Curt. Dekschilden eenkleurig (bij xantholoma Grav. aan de zijden

lichter, zonder grauw behaarde langslijnen). Aan de zeekust, onder rottend zee-

wier; Engeland, Z.O. en Z. Schotland, Ierland, zeer lokaal. (J 115; F II 281)

Staphylinus cuprcus Rossi, een mediterrane soort, is ook in Engeland ge-

vonden, (H 1). Zie ook Everts, Col. Neerl. Bd. III, 119.

Quedius othiniensis Joh. ssp. vcspartim Rüschk. is bij Bonn in een wespen-

nest ontdekt. (H 1)

Q. aetolicus Kr. gelijkt zeer op cruentus Ol., smaller en kleiner, dekschilden

zeer ondiep bestippeld, de achterranden van het 5e en 6e tergiet smal geel.

In vogelnesten, paddestoelen, rottend hout enz.; Hants, Berks, zeldzaam. (J 113;

A L 30)

Q. nemoralis Baudi. e; want aan sutmalis Ksw. (W. ^=humeralis Stph.) en

obliteratus Er. ; kop met de ogen smaller dan bij suturalis, dekschilden fijner

bestippeld ; dekschilden meer convex dan bij obliteratus, ondieper bestippeld en

donkerder gekleurd: Engeland, Z. en Z.W. Schotland, lokaal. (J 111 ; A L 31)

Q. plancus Er. (Kraatzi Bris.). Kop met 4 stippels op het voorhoofd; ver-

want aan scintillans Grav., doch dekschilden fijner bestippeld, sprietleden 7—10

verlengd, iets groter (6^/^ —7 mm) ; door de stippels op het voorhoofd van ri'pa-

rius Kelln. onderscheiden. Op de modderige oevers van stromen, zeer lokaal, in

Surrey in enig aantal gevangen. (J 110; F VI 59) Volgens H. 1 o.a. van
Nassau, hij voegt er aan toe, dat de determinatie zeer zeker aan de hand van de

tabel van G r i d e 1 1 i herzien moet worden.
Mycctoporus monticela Fowl. Gelijkt veel op nanus Er., doch groter en langer,

lichter gekleurd. In bergachtige districten, N. W. en Z. Schotland, lichter ge-

kleurd, zeer zeldzaam. (J 86 ; F II 216)
M. ruficornis Kr., verwant met longulus Mnnh. wordt in het mos van berg-

wouden van Noord- en Middeneuropa gevonden, is o.a. bekend uit het Rijnland,

Westfalen en Nassau. Sommige houden M. r. evenals M. bimaculatus Boisd. en

M. longulus voor var. van brunneus Mrsh. (H 1). Everts beschouwt M. r.

= M. brunneus Mrsh. a. bimaculatus Boisd.

M. ambiguus Luze, verwant met clavicocnis Stph. is o.a. in Oostholstein en

het Rijnland gevonden. (H 1
)

M. Bergrothi Heil. (elepans Mäkl.) is in de f. üneburqer Heide gevonden. (H 1)

Bryoporus rugipennis Pd. Halsschild onbestippeld, kleiner dan de verwante
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soorten (4 mm). In de bergdistricten, in mos, N. W. en Z. Schotland, zeer

zeldzaam. (J 87 ; F II 289)
Tachyporus corpulcntus J. Shlb. is in het Rijnland waargenomen. (H 1)

T. fasciatus Nichols. Verwant aan solutus Er., fijner bestippeld, basis dek-
schilden met onregelmatige donkere zigzagband. O.a. enige exx. gevonden bij het
zeven van dode zegge-pollen in moerasachtig terrein ; Engeland en N. Ierland,

zeer lokaal. (J 89 ; F VI 55)
Homalota Donisthorpei Allen-, verwant met plana Gyll. is in het Windsor

Forest onder de schors van een gevelde beuk ontdekt. (A. A. Allen, E. M.
73(1937), 51—52)

Leptusa fiiliginosa Aubé is o.a. bij Nassau gevonden (H 1).

Euryusa coarctata Mark. (Linkei Bernh.) is op enige plaatsen in Duitsland bij

Lasius brunneus gevonden en komt ook in Engeland voor. (H 1) Everts
beschouwt E. c. als synoniem aan sinuata Er.

Bolitochara Reyi Shp. Zeer verwant aan lucida Grav., kop en halsschild

fijner bestippeld. In paddestoelen; Berks, zeer zeldzaam. (J 621)
B. Mulsanti Shp. Geheel roodachtig, dekschilden achter het schildje donker-

der ; verwant aan lucida Grav., doch breder met langere sprieten ; Yorks, Z.
Schotland, zeer zeldzaam. (} 78 ; A L 29) Is op beschimmelde spaanders in een
bos te Bergstedt, Kr. Rendsburg gevonden. (H. H. Weber, B Jan. 1942)

Myrmccopora Lohmanderi Bernh. werd in Zuid-Zweden aan de kust onder
wieren in gezelschap van Omalium riparium Thms. en Aleochata grisea Thms.
e.a. strandvormen ontdekt, schijnt ook op Helgoland voor te komen. (H 1)

M. sulcata Kiesw. Gelijkt zeer veel op uvida Er., doch kleiner en smaller,

sprieten korter, met uvida Er. gevangen onder zeewier aan de kust, zeldzaam,
doch verspreid ; Engeland, Z. Schotland en Ierland, lokaal. (J 41 ; F II 146)

Gnypeta rubrior Tottenh. is verwant aan carbonaria Mnnh. is in Engeland
zeldzaam, echter op enige plaatsen gevonden. (C. E. Tottenham, E. M.
75 (1939) 220—221)

G. caerulea Shlb. Verwant aan carbonaria Mnnh., doch groter, minder glan-

zend, duidelijk blauwachtig gekleurd, ook de poten blauwzwart ; op rivieroevers

en in mos langs bergbeken ; Z.W., W. N. Engeland en Z. Schotland, zeer

zeldzaam. (J 55 ; F II 143)
Amischia scotica Ell. Halsschild roodachtig, dekschilden geel. (bij Fowler

in subgenus Aloeonota —
- doch vergeleken met Sipalia circellaris Grav. ; bij

Joy in genus Hygcoecial). Engeland, Schotland en Ierland, zeer zeldzaam.

(J 53 ; F VI 50)
Atheta pruinosa Kr.^) Bucks, Surrey, izeer zeldzaam. (J 61)
A. Pfefferi Roub. is o.a. van Aken bekend. Deze soort staat volgens H 1

in de verzamelingen overal tussen cambrica Woll.
A. Walshi Will. Yorks, zeer zeldzaam. (J 54)
A. cambricina Keys is in het Windsor Forest ontdekt. (J. H. Keys, E. M.

69(1933, 77—78)
A. islandica Kr. In Schotland gewoon, in mos, lokaal in Engeland en Ierland.

(J 62 ; F II 95)
A. arctica Thms. (clavipes Shp.) In bergdistricten in mos ; N. Wales. N.

Engeland, N. en Z. Schotland, lokaal. (J 62 ; F II 78) Is ook uit het Hohe Venn
bekend en van Sterkrade. (H 1)

A. exìmia Shp. Engeland, Schodand en Ierland, zeer zeldzaam. (J 51 ; F II 72)
A. magniceps Shlb. (hygrobia Thms.) Herts, N. Schotland, zeer zeldzaam.

(J 53)
A. fallaciosa Shp. leeft vooral in veenmos, is op verscheidene plaatsen in

Duitsland gevonden, b.v. in de Rijnpalts, in het Rijnland en bij Celle. (H I)

Engeland, N. & W. Schotland, zeldzaam. (J 53 ; F II 90)
À» nannion Joy {subdebilis Joy). In aanspoelsel van rivieren, Z. Engeland,

zeer lokaal. (J 53 ; A L 20)

^) Daar de systematiek van het genus At hef a wel een algehele verandering zal

moeten ondergaan, beperken wij ons tot een opsomming van de soorten zonder
de onderscheiding of verwantschap aan te geven.
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A. Britteni Joy. In aanspoelsel, N. Engeland, N. Schotland, zeer zeldzaam.

(J 53; A L 21) Ook in Denemarken. (H 1)

A. rigua Will. In moerassig terrein, Zuid-Engeland, zeer zeldzaam. (J 52 ;

A L 21)
A. princeps Shp. Vendnor, Eiland Wight ; Southsea ; Hayling-eiland ; zeer

zeldzaam. (J 55 ; F VI 84)

A. dubiosa Bek. is o.a. bij Paderborn gevonden. (H 1)

A. pubcrula Shp. Tussen dorre bladeren en misschien in paddestoelen, Sept. en

Oct.; Z. Engeland, zeer zeldzaam. (] 72; F II 115)

A. Nesslingi Bemh. Rondvliegende exx. gevangen te St. Albans ; Herts, zeer

zeldzaam. (J 73 ; A L 90)

A. ravilla Er. Deze soort, die ook wel als $ ab. van angusticollis Thms.
wordt beschouwd, is o.a. in het Rijnland gevonden. (H 1)

A. subglabra Shp. is bij Eupen (Rijnl.) gevonden (Hl). Engsland, N. 6 Z.O.
Schotland, o.a. in aas, zeldzaam, doch tamelijk verspreid. (J 69 ; F II 87)

A. minuscula Bris, is bij Aken gevonden. (H 1)

A. spatula Fauv. In mest, N.O. Schotland, zeer zeldzaam. (J 73 ; A L 22)

A. clavigera Scriba. Deze soort heeft de habitus van Gyrophaena en is als

zodanig ook door Eppelsheim beschreven. Onder rotte bladeren in een sloot

van de zuidelijke helling van de Chiltem Hills ontdekt. Buchs, Herts, Oxon ;

zeer zeldzaam. (J 49 ; F VI 47)

A. (Rhopalotclla) hungarica Bernh. is o.a. bij Overath (Rijnl.) in het aan-

spoelsel van een overstroomde w^eide gevonden. (H 1 )

A. spissata Muls. Rey (bij W^ düaticornis Kr.) is sp. pr., o.a. in Engeland

gevonden. (H 1 )

A. ignobÙis Shp. is volgens H 1 niet = fungicola Thms., gelijk Waangeeft,

doch sp. pr., die uit Engeland en Schotland bekend is en volgens Sharp ook

uit Duitsland.

A. inoptata Shp. Engeland, zeer zeldzaam. (J 71 ; A L 25)

A. hybrida Shp. Cumberland, Z.O. Schotland ; zeer zeldzaam. (J 68 ; F II 107)

À. curtipcnnis Shp. In graspollen in poelen, in Schotland lokaal en niet ge-

woon ; N. Engeland lokaal. (J 69 ; F II 97)

A. diversa Shp. O.a. aan aas gevangen, N.O. ö Z. Schotland, zeldzaam. (J

70; F II 109)

A. ebenina Muls. Rey is o.a. bij Lübeck waargenomen. (H 1)

A. rcpcrta Shp. (bcitfanniae Bernh., Scheerp.) Engeland, zeer zeldzaam. (J

71 ; A L 25)
A. valida Kr. In plantenafval ; Engeland, Schotland, Ierland ; zeldzaam. (J 65 ;

F II 106)

A. alpestris Heer. In de Schotse bergen lokaal. N. Wales, N. Engeland, N. &
Z. Schotland, N. Ierland ; zeldzaam. (J 65 ; F II 80)

A. Sparrc-Schncidcri Mst. In aanspoelsel, Christchurch, Hants ; zeer zeld-

zaam. (J 63 ; A L 26)

A. puncticollis Benick. beschreven van de kusten van de Noord- en Oostzee,

komt ook in Engeland voor (Inverness-shire). (A. A. Allen, E. M. 76(1940),

81—82)
A. oioriphila Keys werd in het Windsor Forest in een zwanennest ontdekt.

(J. H. Keys, E. M. 69(1933), 270—271)
A. Benicki Allen is onder paardenmest ontdekt in Studland (Dorset), te zamen

met A. sordidula Er., germana Shp. en testudinaria Er. (A. A. Allen, E. M.
76(1940), 83—84)

A. exigua Er. Op zandige plaatsen, Engeland, N. Schotland ; zeldzaam.

(J 60)

A. aurantiaca Fauv. (rufotesfacea Rye, nee Kr.) Van lage planten gesleept,

Mickleham, Surrey ; in Frankrijk in aanspoelsel, doch ook zeldzaam. (J 50 ; F
II 92)

A. egregia Rye. Van planten gesleept, Caterham, Surrey. Z.O. & O. Engeland,

zeer zeldzaam. (J 50 ; F II 92)
Ilyobates Haroldi Ihssen is bij Ellerdorf, Kr. Rendsburg gevonden. (H. H.

Weber, B Jan. 1942)
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h Bennctti Donisth. Verwant aan nigricollis Pk.; 13e sprietlid dikker; 11e
sprietlid langer dan breed, doch korter dan bij nigricollis, halsschild korter, dek-
schilden korter en fijner bestippeld. Bij Lasius fuliginosus, Bexhill High Woed,
Sussex ; zeer zeldzaam. (J 35 ; A L 18)

Ocalea puncticoUis Mis. is verwant aan badia Er., in Ween var. van deze
soort, is in Engeland (Windsor Forest) waargenomen. (H. Donisthorpe,
E. M. 71(1935), 270—271)

Cryptusa (Meotica) capitalis Muls. Rey is volgens A. A. Allen niet syn.
met Meotica exilis Er., doch sp. pr. en wel een algeheel van deze verschillende
soort. Hij is op het eiland Grain (North Kent) en bij Ostwestry gevonden. (E.

M. 76(1940), 80—81)
Meotica exillima Shp. Smaller dan exilis, donkerder gekleurd. In Sphagnum,

voor- en najaar. Z. Engeland, N. Ierland ; zeldzaam. (J 35 ; A L 17)

M. exiliformis Joy. Eveneens smaller en donkerder gekleurd, door velen als

synoniem van exillima Shp. beschouwd. Engeland, zeldzaam. (J 35 ; A L 17)
Cousya (Ocyusa) laticollis Thms. Vierde tergiet zonder indruk ; 4e sprietlid

bijna vierkant, minder verbreed dan 9e en 10e lid. Zeer fijn en oppervlakkig
bestippeld ; glanzend zwart, poten geel. Wales, N. SchoÜand, N. Ierland, zeer
zeldzaam, in de bergen in mos. (| 37)

Ocyusa nigrita Fairm. Halsschild met tamelijk diepe indruk voor het schildje,

veel duidelijker dan bij incrassata M. & R. In nest van oeverzwaluw, Suffolk,

ook in Oxon gevangen ; zeer zeldzaam. (J 37 ; F VI 42)
O. defecta Rey. Halsschild zonder indruk aan de basis, 4e sprietlid breder

dan lang, bij picina Aub. en mauca Er. dit sprietlid langer dan breed. In een
droge sloot onder dorre bladeren gevonden. November, Devon, Westmorlang,
zeer zeldzaam (J 37 ; F VI 42)

Oxypoda tirolensis Gredl. {rupicola Rye) is op de Broeken in het veenmos
van postglaciale vennen gevonden. Gelijkt op longiuscula Er., maar smaller, met
belangrijk kortere sprieten. Onder mos en stenen, in heuvel- en bergland. Wales,
N. Engeland, N. & W. Schotland, N. 6 O. Ierland ; zeer zeldzaam. (H 1 ; J 33 ;

F II 33)

O. Watcrhousei Rye. Zeer verwant aan amoena Frm. ; smaller, doffer, dek-
schilden iets fijner, doch duidelijker bestippeld. Onder grote stenen, in planten-

afval, in afval van hooibergen ; Engeland, Z. Schotland, O. Ierland, zeer zeld-

zaam. (J 32 ; F II 36)

O. subnitida Muls. noemt H 1 o.a. van Seligenstadt (Hessen).

O. islandica Kr. (edinensis Shp.) Donkerder gekleurd dan exoleta Er., doch
hieraan zeer verwant. Grootte van lentula M. 6 R., glänzender en licht ge-

kleurd ; kortere dekschilden en smallere kop. N. Engeland, N. 6 O. Schotland,

lokaal, doch zeldzaam. (J 33 ; F II 30)

O. Mulsanti Bernh. is van Saarbrücken bekend. (H 1)

O. lurida Woll. is uit de Palts en Engeland gemeld. (H 1)

O. CoUinsi Donisth. is verwant aan brachyptera Stph. Hij is op een rivier-

oever bij Water Eaten ontdekt. (H. Donisthorpe, E. M. 68(1934), 50—51)
O. maritima Donisth. is eveneens verwant met brachyptera. Hij is in Zuid-

Devon ontdekt. (H. Donisthorpe, E. M. 68(1932), 3—4)
O. salictaria Donisth. is eveneens een nieuwe O. -soort, ontdekt in het Wind-

sor-Forest. (H. Donisthorpe, E. M. 68(1932). 4—8)
Alcochara phycophila Allen is met grisea Kr. verwant, leeft evenals deze

onder zeewier op de stranden, is bij Studland (Dorset) ontdekt. (A. A. Allen,
E. M. 73(1937), 218—220)

Rhenanus Rosskotheni Wüsth. is bij Aken ontdekt, de plaats in het systeem
is nog onzeker, misschien een Pselaphide of een Staphylinide (tribus Piestini).

(H 1)

Euplcctus af er Rtt. v. infirmus Raffr. Verwant aan Karsteni Reich., dek-

schilden meer verbreed, sprieten korter, 4e tot 8e sprietlid meer verbreed. Een
aantal exx. in nest van Lasius brunneus, Windsor Forest, Berks, zeer zeldzaam.

(J 156; A L 44)
E. Carolae Allen, een met Tomlini Joy verwante nieuwe soort is in het Wind-

sor Forest onder dikke eikenschors gevonden, te zamen met Dryocoetes villosus
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F.. Silvanus unidentatus F. enz. (A. A. Allen, E. M. 76(1940), 84—85)
Bibloplectcs bohemicus Machulka is op Amrum uit aanspoelsel en moskussens

gezeefd. (H. H. Weber, B Jan. 1942)

B. Margaretac Shp. Zeer verwant aan ambiguus Reich. ; pekzwart, sprieten

en poten lichtgeel, kop met 2 diepe stippels op het voorhoofd. Brockenhorst,

zeldzaam. (J 154 ; A L 44)
B. pusillus Denny (G. N. = ambiguus Reich.). Kleiner dan ambiguus Reich.,

verder alleen door de speciale geslachtskenmerken te onderscheiden. Engeland,
zeldzaam. (J 155)

Brachygluta cotus Saulcy. Verwant aan Helfen Schmidt, doch langer en
iets smaller, achterlijf minder dicht bestippeld, streepjes op het Ie tergiet langer

en wijder uiteen. Op rivieroevers en op zandige plaatsen ; Z. Schotland, zeer

lokaal. (J. 153 ; F III 96)
Ebaeus abietinus Ab., bekend uit Zuid Frankrijk ,is ook in Engeland (Here-

fordshire) waargenomen. (J. B. Le B. T o m1 i n, E. M. 70(1934), 198—199)
Malachius lusitanicus Er. a. australis Rey. Sprieten dicht bijeen staand, spriet-

leden 2—4 in beide sexen verdikt, sprietleden 5—̂10 bijna 2 X zo lang als breed.

Berks, van hoog gras gesleept, zeer zeldzaam. (J 622)
Elater tristis L. Dekschilden zwart, zijranden der dekschilden en een lange

vlek aan de basis van ieder dekschild bruingeel. Onder de schors van sparren in

bergachtige districten van Schotland, zeer zeldzaam. (J 477 ; F IV 92)

Hypnoidus maritimus Curt. Verwant aan sabulicola Boh. ; zwart met enigszins

metaalachtige weerschijn, zeer fijn grijs behaard ; halsschild zeer dicht en fijn

bestippeld met bijna onbestippelde middenstrook ; dekschilden met diepe strepen,

tussenruimten zeer dicht bestippeld. Op rivieroevers ; W. & N. Engeland. N.O.
& Z. Schotland, zeer lokaal. (J 444 ; F IV 98)

Agriotes sordidus 111. Gelijkt op grote en donkere exx. van spufatoc L. ;

sterker bestippeld, dekschilden dwarsrimpelig. Zandige kusten en op rivieroevers,

onder stenen, eveneens in aanspoelsel ; Engeland, zeer lokaal en gewoonlijk zeld-

zaam. (J 444 ; F IV 108)
Dryops intermedius Kuw. komt in geheel Duitsland voor en is na auriculatus

Geoffr. de meest algemene soort, D. luridus Er. schijnt zeer zeldzaam te zijn.

(H 1)

D. similaris Bollow, naverwant aan griseus Er. is bij Kiel op het strand

onder wieren gevonden. (H. Bollow, B Juli 1937)

D. anglicanus Edw. is in Engeland ontdekt, komt ook in het Beneden-Elbe-
gebied, Mecklenburg en Holstein voor. (H 1). Tot nu toe werd hij als een
atlantische soort beschouwd. (H. Bollow, B Juli 1937)

Limnius variabilis Stph. Smaller dan tuberculatus Müll., meer parallel, hals-

schild dichter bestippeld en doffer. In stromend water, Woking, Northumberland
en Margate, zeer lokaal. (J 478 ; F 379)

Dermestes pardalis Billb., een west-mediterrane soort, is te Frankfort levend
aangetroffen, geïmporteerd. (H 1)

Anthrenus fasciatus Hbst., eveneens een mediterrane soort, is te Hamburg ge-

ïmporteerd waargenomen. (Hl)
Syncalypta nigrita Palm., in Zuid-Zweden en Denemarken ontdekt, is op

moerassige heidegrond in het Beimoor en bij Bad Bramstedt gevonden. (H.

Bollow. B Oct. 1937)

Ëpuraea distincta Grimm. Gelijkt op obsoleta Er., halsschild aan de zijden

vóór de achterhoeken scherphoekig, geheel bruingeel, kop iets donkerder, dek-
schilden met wazige donkere vlekken. In boomzwammen, Z. Wales, zeldzaam.

(J 542 ; A L 58)

E. Fussi Rtt. wordt van Nassau en Weilburg a. d. Lahn aangegeven. (H 1)

Carpophilus ligneus Mur. Halsschild aan de zijden afgerond, dekschilden aan
de zijden vrij recht ; achterrand van het halsschild gebogen ; kastanjebruin,

halsschild donkerder, dekschilden met onregelmatige gele vlek op de schijf en
gele schouders. In gedroogd fruit enz. ; cosmopoliet ; Z. Engeland, zeldzaam.

(J. 529 ; A L 57)

Dendrophagus crenatus Pk. Lang, zeer vlak ; zwart, bruinzwart of bruin-



472 A. RECLAIRE EN P. VAN DER WIEL,

achtig, zeer glanzend. Onder de schors van dennen en lork ; N.O. Schotland, zeer

lokaal. (J 486 ; F III 300)
Laemophloeus Janctti Grouv. is te Harburg in een molen gevonden. ( We i d-

ner, B Jan. 1939)

L. Kraussi Gglb. is uit Nassau en het Rijnland bekend. (Hl)
Cryptophagus angustus Ganglb. (^ frapezoidalis J. Shlb.), een noordeuropese

soort, verwant aan cylindrus Ksw., is o.a. ook in Mecklenburg gevonden en bij

Dessau gekweekt uit de larven, die onder pijnschors in de gangen van Ips acu'

minatus Gyll. zaten. (H 1)

C. ruficomis Stph. (== nigrituïus Reitt.) Gelijkt op scanicus L. ; smaller, ster-

ker bestippeld, halsschild minder verbreed en met meer parallelle zijden. In boom-
zwammen ; Engeland, lokaal, doch zeldzaam. (J 505 ; F III 316)

Atomaria Lcwisi Rtt., ontdekt in Japan, verder bekend uit China, Siberië en
Marghilan, is in gemaaid gras te Blackheath bij Londen gevonden door A. A.
Allen. Hij wijst er op, dat onze kennis aangaande de verbreiding van derge-

lijke kleine kevertjes nog zeer onvolledig is en dat b.v. ook A. fuscata Schönh.

tot in Japan voorkomt. Iets dergelijks dus als bij de eveneens in Japan ontdekte

Philonthus rectangulus Shp. (E. M. 74 (1938), 82)

A, elevata Allen, een met fuscata verwante soort is op het eiland Grain
(North Kent) vrij gemeen tussen rottend zeegras op het strand en in zilte moe-
rassen. (A. A. Allen, E. M. 74 (1938), 82—83)

À, morie Kol. Verwant aan a^ra Hbst. ; geheel zwart of halsschild donker
roodbruin, sprieten dikker, halsschild zeer sterk bestippeld. In kauwtjesnest,

Windsor Forest, Berks, zeer zeldzaam. (J 563 ; A L 60)
Olibrus particcps Muls. Zeer verwant aan af finis St. ; ovaal, gewelfd, zwart

of pekzwart, zeer glanzend, onderzijde roodgeel. Met slepen gevonden ; Z. Enge-
land, zeldzaam (J 527 ; F III 152)

Corticaria Eppelsheimi Reitt. Zeer verwant aan linearis Pk. ; geheel roodgeel,

tussenruimten op de dekschilden dwarsrimpelig. In stuifzwammen op dennen-

stompen ; Woking enj New Forest ; Hants, Surrey, zeer zeldzaam. (J 513 ; F
VI 119) r

C. aequidentata Allen, verwant met elong ata Gyll. is in het Windsor Forest

in de nabijheid van geveld hout gesleept. (A. A. Allen, E. M. 73(1937),

52—54)
Endophloeus Markovichianus Pill. Slechts éénmaal in New Forest (Mrt. 1862)

gevangen, in rottend hout bij de boorgaten van Leptura scutellaris F. Hants,

zeer zeldzaam. (J 501 ; F III 190)
^

Scymnus limonii Donisth. Gelijkt op 4'maculatus Hbst. ; breedzwart, gewelfd
;

zwart met korte witte beharing, gewoonlijk op ieder dekschild 2 gele vlekken,

dijen zwart Ij^ —2 mm. Op Statice Liraonium L. Kent, Eiland Wight, Wales,
zeer lokaal. (J 526 ; F VI 106)

Cis Savillci Donisth. is misschien het meest verwant aan reflexicollis Ab.,

hij is in een moeras van Carex canescens L. gesleept. (H. Donisthorpe, E.

M. 72(1936), 220—221)
C. bilameUatus Fowl. Duidelijk behaard ; dekschilden gelijkvormig doch on-

regelmatig bestippeld (niet in rijen bestippeld) ; voorrand van de kop ( $ )
ge-

vormd tot een uitgerande, opgebogen plaat, ook het halsschild
( ^ ) aan de voor-

rand tot een opgerichte plaat gevormd. In paddestoelen onder de schors van
dennen, berken en essen. Z. Engeland, zeer lokaal, in de latere jaren (na 1884 ?)

niet meer gevangen. (J 557; F. IV 211)

Dlnoderus ocellaris Stph. Halsschild donkerder dan de dekschilden ; opstaan-

de haren in het voorgedeelte lang en dik ; indrukken aan de basis van het

halsschild ondiep, 3,5 —3,8 mm; uitsluitend in geïmporteerd fruit : Kent, Midd-
lesex, zeer zeldzaam. (J 460)

Grynobius Kiesenwetteri Edw. Groter dan excavatus Kug., tussenruimten 3,

5 en 7 der dekschilden meer verheven (over de gehele lengte) dan de overige

tussenruimten ; 6—̂8 mm; Gloucestershire, zeer zeldzaam. (J 458 ; A L 65)

Ernobius oblitus Shp. Verwant aan mollis L., doch kleiner (23/^ —3mm) ;

sprieten korter, leedjes minder verlengd ; Hants, zeer zeldzaam. (J 457 ; A L 65)
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Niptus HcUeri^) Rtt., een Japanse soort, is in een pakhuis te Hamburg ge-

vonden. (Weidner, B Jan. 1939)

Ptinus palliatus Perr. Donkerbruin, met vlekjes gevormd door de witte be-

haring ; 2e tarslid tweelobbig, breder dan het 3e lid ; dekschilden in beide sexen

gestrekt, ogen sterk uitpuilend. In oude palen enz. ; Engeland, zeldzaam, vooral

aan de zeekust. (J 455 ; F IV 179)

Adcrus brevicomis Perr. Kop zwart, halsschild en dekschilden donker bruin-

rood ; sprietleden 6—10 sterk verbreed ; halsschild met een in het midden onder-

broken dwarsindruk aan de basis ; New Forest, Hants, Sussex, zeer zeldzaam.

(J 306; F VI 181)

A. pentatomus Thms., tot voor betrekkelijk korte tijd alleen uit Zweden en

Zuidfinland bekend, is o.a. ook bij Bonn gevonden. (H 1 )

Anthicus scoticus Rye. Zeer verwant aan angustatus Curt. ; halsschild en

dekschilden breder, dekschilden aan' de zijden meer afgerond ; loodzwart, dof,

met grijze haartjes dicht bezet ; Cumberland, Schotland, N. & O. Ierland ; zeer

lokaal. (J 307 ; F V 87)

A. florencae Donisth. Boven- en onderzijde, sprieten, tasters en poten geheel

zwart ; bovenzijde met fijne dwarsstreepjes en zeer fijne grijsgele beharing, 3 mm.
Van bloesems geklopt, Windsor Forest, Berks, zeer zeldzaam. (J 310 ; A L 73)

Abdera biflexuosa Curt. Halsschild aan de zijden gerand, zo lang als breed ;

met twee geelachtige dwarsbanden. In dode takken van eiken en essen, Z. En-
geland, Hereford, zeldzaam. (J 321 ; F V 43)

Prionychus Fainnairei Reiche. Verwant aan afer F., doch meer parallel, glän-

zender, kortere en dikkere sprieten en poten. Onder losse schors ; Sussex, Notts,

zeer zeldzaam. (J 316; F V 344)
Pentaphyllus chrysomeloides Rossi, een westeuropese soort, is bij Nideggen

(Eifel) in boommolra gevonden. (H 1)

Helops coeruleus L. Laatste sprietlid afgeknot ; halsschild breed gerand, aan
de zijden afgerond. Een grote, brede, zwartblauwe soort, poten zwart. In oude
wilgen enz. ; Z. Engeland, Z. Wales, zeer lokaal. (J 315 ; F V 24)

Saprosites mendax Blkn. Dit genus onderscheidt zich van Aphodius door de

brede kop ; achterhoeken van het halsschild hoekig getand ; eindspoor middel- en

achterpoten zo lang als Ie en 2e tarslid tezamen. De soort is geheel glanzend

zwart, sprieten en poten rood, kop en halsschild dicht bestippeld ; dekschilden met
sterk bestippelde langsstrepen, zo breed als de tussenruimten. Niet zeldzaam in

door Sinodendron en Dorcus aangetaste beuken ; Arundel-park, Sussex, zeer

lokaal. (J 247; Ai. 61)
Aphodius lapponum Gyll. Zwart, dekschilden lichter of donkerder rood, soms

pekbruin tot zwart ; sprieten roodachtig met donkere knots, halsschild fijn en

dicht bestippeld. dekschilden met fijne strepen ; tussenruimten breed, verspreid

en zeer fijn bestippeld, donkerbruin met lichtere tarsen. Hoofdzakelijk in schapen-

mest ; N. Engeland, N. Wales, Schotland en Ierland ; lokaal. (J 252 ; F IV 23)

Grammoptera holomelina Pool. Zeer nauw verwant aan Tuficornis F., doch
geheel diep zwart, ook de poten geheel zwart, zeer schaars behaard, sterker

bestippeld (bij ruf. zijdeachtig geel behaard, bestippeling minder grof). Enfield,

Middlesex in enig aantal ; Yorkshire 1 ex. ; Z. Engeland, zeldzaam. (J 377 ;

F VI 157)

Judolia sexmaculata L. Halsschild zonder dwarsindruk a. d. basis ; dekschil-

den zwart, ieder met 3 gele vierkante vlekken, de achterste soms verbonden of

dekschilden geheel zwart ; N. O. Schotland, in dennenbossen, zeer zeldzaam.

(J 379)

Lamprosoiina Kolbei Scholz, in Silezië op Aegopodium Podagraria L. gevon^-

den resp. ontdekt, werd ook bij Boppard waargenomen. (H 1
)

Chrysomela Banksi F. Grote soort (7 —11 mm), breed en kort ovaal, tamelijk

vlak gedrukt, sterk glanzend ; helder bronskleurig soms met groenachtige reflex,

sprieten en poten rood. Op kalkhoudende en zandige plaatsen, op grasstengels

enz. ; Engeland, Z.W. Schotland, Ierland ; lokaal, doch plaatselijk niet zeldzaam.

(J 399; F IV 304)

i)HtZ/en in W.
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Galenicella Fergussoni Fowl. Verwant aan nyniphaeae F., kleiner en korter,

bijna geheel zwart, zijkanten van halsschild en dekschilden soms iets lichter. In

enig aantal bij Glasgow, op Comarum palustre L. Juni en Augustus. NO6 Z.W.
Schotland. Z. & O. Ierland, lokaal en zeldzaam. (J 404; F VI 166)

Haltica criceti All. Verwant aan lythri Aub., door genitaliënonderzoek met
zekerheid te herkennen ; groenachtig blauw, 4—5 mm. Op Erica Tetralix ; Enge-
land, N.O. 6 Z. Schotland, Ierland ; lokaal. (J 408 ; F IV 357)

H. Sandini Kemn. H 1 geeft aan, dat deze soort volgens S k war ra (i.l.)

in Nederland is gevonden. Misschien is de soort identiek met H. Britteni Shp.
H. Britteni Shp. Verwant aan oleracea L., door de genitaliën met zekerheid

te onderscheiden ; metaalgroen, soms goud- of bronskleurig, 3,2 —4 2 mm. Een
noordelijke soort, N. Engeland, in Schotland verbreid en niet zeldzaam, op
Erica. {] 407 ; A L 80)

Crepidodera impressa F. Verwant aan transversa F., donker geelrood, strepen

met fijne stippels, de aedaeagus duidelijk verschillend. Moerassige gronden aan
de zeekust, op Statice Limonium L. ; Hants, Dorset, Devon, zeer lokaal. (J 408)

Chaetocncma conducta Motsch. Kop en halsschild groenachtig-bronskleurig ;

dekschilden geel ; schouders, naad en zijkanten donkerder, dekschilden met vrijwel

regelmatig bestippelde strepen; 1,2 —1,5 mm; poten rood, voordijen geheel,

middel- en achterschenen gedeeltelijk zwart. Enige exx. van lage planten ge-

sleept. Yorks, zeer zeldzaam. (J 412 ; F VI 343)

Ch. procerula Rosh. is op de Eschenburger Wiesen gevonden. ( W. K n o r r,

B Jan. 1938)
Psylliodes laticollis Kutsch, is bij Hamdorf, Kr. Rendsburg gevonden. (H. H.

Weber, B Jan. 1942)
Brachytarsus scapularis Gebl. werd bij Karlstadt a. M. gevonden en in Hol-

stein op inet schildluizen bezette gageltakken. (H 1)

Otiorrhynchus auropunctatus Gyll. Verwant aan maurus GylL, sprieten en

poten langer, minder scherpe lijn op de snuit, smaller halsschild, dekschilden

meer verlengd en minder ovaal, 7—8 mm (smaller en grover gegranuleerd dan
afroapterus de G.). Op Cirsium arvense, gewoonlijk dicht bij de kust. N. & O.
leriand, zeer lokaal. (J 183 ; F VI 184)

O. arcticus Ol. a. blandus Gyll. Verwant aan atroapterus de G. ; snuit korter

en zonder langsgroef ; dekschilden glad, met grovere stippels in de langsrijen,

5—7 mm. In de bergdistricten, Schotland en Ierland, lokaal. (J 182 ; F V 177)

O. descrtus Rosh. (muscorum Bris.). Verwant aan ov af us L. ; halsschild slechts

met één langsrij van tuberkeltjes, dekschilden met langere en dichtere beharing,

doffer en sterk rimpelig, 4—5 mm. In mos, soms in zandkuilen. Zeer verspreid

in Engeland, niet zeldzaam, ook in Schotland en Ierland, (J 182; F V 181)

Cathormioccrus maritimus Rye. Verwant aan socius Boh., doch vlakker, don-

kerder en sterker bestippeld ; kop breder, ogen meer uitpuilend, 2}-^ —3 mm. Op
zandhoudende gronden, in graspollen enz., soms in aantal ; Hants, Cornwall :

zeer lokaal. (J 181 ; F. V 186)
C. attaphilus Bris. Groter dan de beide andere soorten, Ie sprietlid smal aan

de basis, naar het uiteinde sterk verbreed, 3,2 —4,2 mm. Cornwall, Z.W. En-
geland, zeer zeldzaam. (J 180 ; A L 76)

C. socius Boh. Breedovaal, pekzwart, sprieten en poten lichter ; bovenzijde

met grijze schubjes, aan de zijden dicht aaneengesloten, in het midden schaars,

23^ —3 mm. Op zandige plaatsen ; Eiland Wight, zeer lokaal. (J 181 ; F V 186)

C. britannicus Blair is verwant aan myrmecophilus Sdl., is in Cornwall ge-

vonden resp. ontdekt. (K. G. Blair, E. M. 70(1934), 26—28)
Barypithes curvimanus Duv., een met pyrenaeus Sdl. verwante soort, is op

enkele plaatsen in Ierland gevonden. (J. N. H a 1 b e r t, E. M. 73(1937), 54—55)
Barynotus squamosus Germ. a. Schönherri Zett. Zeer verwant aan obscurus

F., maar gemiddeld kleiner, de beschubbing meer eenkleurig, meestal schaars op
het halsschild ; halsschild duidelijker bestippeld, aan de zijden minder afgerond.
8 —9 m.m. Onder stenen, aan graswortels, in mos en aaospoelsel enz.: N. Engeland,
Schotland, Ierland; lokaal, doch in het noorden niet zeldzaam (J 188; FV 210)

Sitona Flecki Csiki leeft op Coronilla varia L., is o.a. in de Rijnpalts gevon-
den. (H 1)
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S. decipiens Lindb. is verwant aan lineellus Bonsd., hij is uit Engeland (Gal-

way) bekend. (H. Donisthorpe, E. M. 71(1935), 271—272)
Rhyncolus gracilis Rosh. Verwant aan lignarius Mrsh. ; smaller, donkerbruin,

glanzend, kaal, sprieten en poten donker bruinrood. In rottend beukenloof enz.

Z. Engeland, zeer zeldzaam. (J 216 ; F V 393)

Bagous subcarinatus Gyll. is in Duitsland zeer verbreid, o.a. in het Rijnland

gevonden. (H 1)

B. Tomlini Shp. Kleiner dan claudicans Boh., dekschilden smaller en grijzer,

halsschild met fijnere sculptuur. Ramney Marshes ; New Forest ; Z. W. Enge-
land, zeer zeldzaam. (J 212 ; A L 80)

B. tempcstivus Hbst. v. cncmcrythus Mrsh. Lichter van kleur dan de typische

vorm. Z.W. Engeland, zeer lokaal. (J 211)

Pachytychius haematocephalus Gyll. Pachytychius : sprieten op enige afstand

van de snuit ingeplant (bij Procas aan de basis van de snuit) ; 10e streep op
de dekschilden rudimentair of ontbrekend (bij Grypidius 10e streep volledig).

P. h. is tamelijk kort en breed, donker bruinrood of geelachtig, soms pekzwart ;

kop, sprieten en snuit rood, de laatste tamelijk lang, sterk gebogen, met fijne

strepen, glanzend ; halsschild breder dan lang breed, zijden afgezet, aan beide

zijden met een gebogen geelachtige vlek ; dekschilden met ruitvormige dw^ars-

banden, naadhoek bruin ; 3—4 mm. Op Lotus corniculatus, in Juni in groot

aantal gevangen aan graswortels bij Gosporty ; Devon, Hants, zeer lokaal.

(J 227 ; F V 267)
Orthochaetes insignis Aubé. Gelijkt zeer op sefiger Beek ; sprieten donkerder ;

halsschild langer, meer parallel, ook de dekschilden meer parallel, 2J/2 ^^'^^ Op
St.-Jacobskruiskruid. April, en onder dorre bladeren van deze plant in de herfst en

winter ; Z. Engeland, Z. Wales, zeldzaam. (J 208 ; F V 346)
Smicronyx seriepilosus Tourn. Krachtiger en groter dan Jungermanniae Reich.;

halsschild met sterke, zeer opvallende bestippeling ; tussenruimten op de dek-

schilden met een rij korte neerliggende haartjes. Mickleham ; Totnes district ;

Surrey, zeer zeldzaam. (J 227 ; A L 79)
Elleschus albosuturalis Uyttenb. is te Altengamme en Halstenbek (Holst.)

gevonden. (D. L. Uyttenboogaart, B Jan. 1943)
Anthonomus rubi Hbst. a. brunneipcnnis Curt, (comari Crotch). Kleiner dan

de typische vorm (1%

—

2}/^ mm) ; halsschild van voren duidelijk minder ver-

smald, meer parallel ; Ie lid van de funiculus korter, ongeveer zo breed als lang.

Op Comarum palustre L. Engeland, Z. Schotland en Ierland ; zeer lokaal en op
enige plaatsen niet zeldzaam. (J 205)

Liosoma pyrenaeum Bris. v. troglodytes Rye. Dekschilden sterker bestippeld

dan bij deflexum Pnz.. kleiner dan genoemde soort (2 —2,3 mm) en smaller,

poten lichter gekleurd, dijen ongetand. Op kalkoevers, in het voorjaar in voch-

tig mos; ZW. Engeland en W. Ierland; zeer zeldzaam. (J 213; F VI 186)

Anchonidium unguiculare Aubé. Verwant aan Gronops lunaris F. ; halsschild

met een verheven middenlijn ; dekschilden met smallere, afbellende schouders ;

donker bruinrood, dof. gewoonlijk bedekt met een natuurlijke korst (als opge-
droogde modder) ; halsschild zeer sterk bestippeld ; dekschilden breder dan bij

Gronops, met langsrijen van zeer diepe stippels, tussenruimten smal, met een

rij haartjes, 2}^ —3 mm. Bij de mond van de rivier Yealm. Plymouth. Devon. 1 ex.

(J 208 ; A L 79)
Phytoncmus ononidis Chevr. Sterk gelijkend op de bruine vorm van nigri'

rosfris F., doch gemakkelijk te onderscheiden door de lange witte opgerichte
haren op het halsschild. Onder Ononis aan de voet van rotsen ; Èxmouth,
Devon ; zeer lokaal. (J 228 ; A L 78)

Baris atricolor Boh. is in het Rijnland op verschillende plaatsen gevonden.
(H 1)

Ccutorrhynchus (Sirocalus) palustris Edm. Verwant aan floralis Pk. ; smal-
ler en gemiddeld kleiner ; halsschild langer, achterrand vlakker ; beschubbing
aan de boven- en onderzijde schaarser en bijna wit, zonder naadband, 1^ —13/2

mm. Op Nasturtium palustre D.C. ; Devon, zeer zeldzaam. (J 200 ; A L 84)
C. (S.) hepaticus Gyll. Zeer verwant aan floralis Pk. ; gemiddeld groter en

meer convex, zonder lichtere naadstreep, kortere poten met lichter gekleurde
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tarsen ; dekschilden met rijen witte haartjes in de langsstrepen ; 1J4 —2 mm.
Op Brassica en andere Cruciferen, soms in mos ; Z. Engeland, zeldzaam. (J 201 ;

F V 361)
C. scrobicollis Ner. et Wgn. leeft op Alliaria officinalis L. en is o.a. in het

Rijnland op verscheidene plaatsen gevonden. (Hl)
C. Duvali Bris., een op Bunias Erucago L. ^) levende mediterrane soort, is

bij Krefeld gevonden, alwaar Bunias orientalis L. adventief voorkomt (H 1)

Miaris graminis Gyll. v. Degorsi Abb. Kleiner dan de typische vorm (2J/2 mm),
zwart, korter. Op Campanula glomerata L. ; Sharpenhoe, Beds ; Box Hill, Sur-
rey ; zeer lokaal. (J 222 ; A L 80)

Cionus longicoUis Bris. Zeer verwant aan thapsus F. ; meer gestrekt, dikkere

snuit, langer halsschild, de naadvlekken op de dekschilden groter, 4

—

5 mm. Op
Verbascum Thapsus L. ; Hants, Suffolk ; zeer zeldzaam. (J 204 ; F VI 195)

C. 1. Bris. ssp. montanus Wglm. is o.a. mt het Rijnland en Nassau bekend.
(H 1)

C. Ganglbaueri Wglm. is in het Rijnland gevonden. (Hl)
C. Leonhardi Wglm. is o.a. van Hildesheim bekend. (H 1)

Crypturgus subscribosus Egg. is verwant met cinereus Hbst. en tot dusverre
met deze verward. Hij is bij Hamburg gevonden. (H 1)

Taphrorychus villifrons Dfts. Vlak gedeelte van de dekschilden met 3 rijen

van zeer kleine tuberkels, naadstreep niet verheven. In eikenschors ; Middlesex,

zeer zeldzaam. (J 240 ; A L 85)
Xyleborus Sampsoni Donisth. gelijkt op dryographus Ratz., hij is in Enge-

land (Richmond Park en Windsor Forest) ontdekt. (H. Donisthorpe,
E. M. 76(1940), 6) Zie ook K. G. Blair, ib. 40, die X. S. voor een on-

beduidende afwijking van X, d. houdt.

^) Bij ons adventief.


